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 Českomoravská kynologická unie 

Českomoravská kynologická jednota 

Českomoravská myslivecká jednota, o.s. 

Okresní myslivecký spolek ČMMJ Břeclav z.s. 

Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha z.s 

Jihomoravská pobočka KCHNKO Praha 

ve spolupráci 

s Mysliveckým spolkem Šitbořice  

pořádají 

dne 15. - 16. září 2018  

71. ročník všestranné soutěže NKO 

Memoriál Františka Vojtěcha 

o titul ,,všestranný vítěz NKO ČR 2018 – MFV‘‘ 

se zadáním titulů CACT - FCI a res. CACT – FCI. 

v honitbě MS Šitbořice z.s. a Zeči spol. s.r.o. Boleradice 

Slavnostní zahájení 71. ročníku MFV bude v sobotu 15. září 2018   

v 8,00 v areálu KD Šitbořice 

 

 



71. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha                

 Čestné předsednictvo: 
 Antonín Lengál     starosta obce Šitbořice 

Jan Polák      předseda OMS Břeclav 

Josef Novák     předseda KCHNKO Praha 

Jiří Studýnka     předseda Jihomoravské pobočky  

       KCHNKO Praha 

Organizační výbor: 
ředitel       Antonín Zoubek tel.:605235148 

správce a pověřená osoba    Jiří Studýnka tel.:773960366 

ekonom      Mgr. Eva Illová tel.:60278876 

vedoucí na velkém poli    Marek Nečas tel.:773990403 

vedoucí na malém poli    Zbyněk Honzák tel.:775066848 

vedoucí na vodní práci    Milan Bureš  tel.:608551599 

vedoucí na lesní práci - barvy   Petr Dostál  tel.:775248957 

vedoucí na lesní práci - vlečky   Marta Konečná tel.:608874543 

vedoucí na lesní práci - drobné   Leoš Lengál  tel.:605248227 

elektronické zpracování výsledků  Mgr. Eva Illová, Jiří Studýnka 

veterinární služba     MVDr. Zdenek Blažek 

 



František Vojtěch ( 1866 – 1946) 

Pan František Vojtěch se narodil 16. Července 1866 

ve Zlivu u Libáně. Již od svého mládí se věnoval loveckým 

psům. Vystudoval vyšší lesnický ústav v Bělé pod 

Bezdězem. V té době již cvičil a předvedl svého prvního 

ohaře. 

Do prvního zaměstnání nastoupil jako lesní adjunkt u 

hraběte Nostitze v Plané u Mariánských lázní. V roce 1891 

se ve svých 25letech stal členem ústředního spolku pro 

ochranu honby a chov psů v Království Českém. V roce 

1901 se vrátil do svého rodného kraje, kde nastoupil u 

barona Libicka, jako lesní správce ve Skřivanech. Ve svých 

66letech odešel v roce 1932 do důchodu. Byl průkopníkem československé myslivecké 

kynologie. Stal se také funkcionářem tehdejší kynologické unie, kde zastával funkci 

zemského kynologického referenta. 

Účinně propagoval lidovou myslivost a kynologii. Své bohaté zkušenosti 

z výcviku loveckých psů ochotně předával mladým i zkušeným cvičitelům doma i 

v zahraničí. Své psy předváděl na ,,hledačkách´´ a výstavách v Čechách, na Moravě, 

v Rakousku i v Německu. 

Ke svým 80. narozeninám roce 1946 obdržel od Československé myslivecké 

jednoty v Praze, nádhernou plaketu, jako uznání za padesátiletou práci pro českou 

kynologii a současně byl jmenován vrchním rozhodčím na Memoriálu Karla Podhajského 

v Plzni. 

Pan František Vojtěch zemřel v Hradci Králové 17. Listopadu 1946. Za svůj život 

vycvičil a předvedl desítky ohařů, se kterými získal 63 prvních, 22 druhých a 14 třetích 

cen. K trvalému uctění památky Františka Vojtěcha byl v roce 1947 založen ,,Memoriál 

Františka Vojtěcha´´, jako chovná zkouška německých krátkosrstých ohařů, o titul 

 

Všestranný vítěz NKO ČR 

Díky Františku Vojtěchovi a všem dalším nadšeným chovatelům a cvičitelům má naše současná 

kynologie, tak vysokou úroveň.  

 

 

 



Program 71. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha: 

 

Pátek 14. 9. 2018 

16,00 – 18,00 hod. Ubytování, prezentace a veterinární prohlídka psů, chata MS Šitbořice 

18,00 – 19,00 hod. Porada rozhodčích  na chatě MS Šitbořice  

19,00 – 20,00 hod. Losování, rozdělení psů do skupin, organizační záležitosti 

od 20,00 hod Společenské posezení na chatě MS Šitbořice 

 

Sobota 15. 9. 2018 

6,30 hod.  Snídaně, KD Šitbořice 

8,00 hod. Slavnostní zahájení 71. ročníku  MFV, areál KD Šitbořice 

  Představení soutěžících psů, vůdců a rozhodčích 

  Odjezd do honiteb, zahájení prací pole, les a voda 

20,00 hod.  Společenský večer, areál KD Šitbořice 

 

Neděle 16. 9. 2018 

6:30 hod.   Snídaně, KD Šitbořice 

8,00 hod.  Zahájení 2. dne 71. ročníku  MFV, představení soutěžících psů, areál  

  KD  Šitbořice 

  Odjezd do honiteb dle soutěžních disciplín 

17,00 hod.  Vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení  

  71. ročníku  MFV, areál KD Šitbořice 

 

 

 

 



Podmínky soutěže: 

 

 Na MFV se zkouší podle platného zkušebního řádu pro VZ ohařů a jeho pozdějších 

dodatků. Soutěže se může zúčastnit nejvýše 24 psů a fen NKO bez rozdílu stáří, z toho 5 

ze zahraničí. V případě nenaplnění počtu zahraničních účastníků se doplní stanovený 

počet psů z ČR. Pořádající pobočka klubu má právo přednostního výběru pro 2 NKO ti 

ale musí splňovat podmínky pro výběr na MFV. 

 

 Podmínky účasti: u zahraničních soutěžících mají přednost ti, kteří mají jakoukoliv 

zkoušku z výkonu. Z ČR se pořadí určuje dle následujícího klíče: 

1. Chovní psi a kandidáti chovu 

2. Chovné feny a kandidátky chovu 

3. Z ostatních psů a fen ti, kteří absolvovali:  

1. PZ a VZ v Ic., nebo 

     2. PZ a LZ v Ic., nebo 

     3. PZ a SVP v Ic., nebo 

     4. PZ nebo LZ v Ic. 

4. Psi a feny startující opakovaně v pořadí: neuspěl, IIIc., IIc., Ic. 

U účastníků z ČR mají přednost členové KCHNKO Praha, kteří v tomto klubu zapisují 

vrhy a registrují chovné jedince. O výběru NKO na tuto soutěž rozhodne výbor 

KCHNKO Praha po termínu uzávěrky přihlášek. Neobstojí-li pes nebo fena v některé 

z disciplín, v soutěži dále nepokračuje. Této soutěže se může NKO zúčastnit opakovaně. 

 

 Vítěz v I. ceně získá ocenění ,,Všestranný vítěz NKO ČR 2018 – MFV‘‘ a bude zapsán do 

pamětní knihy vítězů. Všichni vůdci obdrží diplom, pohár a věcné ceny. Návrh na udělení 

titulu CACT obdrží pes, který se umístnil v první ceně s nejvyšším počtem bodů. Druhý 

pes v pořadí v první ceně obdrží titul res.CACT. 

 

 Sbor rozhodčích na návrh KCHNKO Praha deleguje ČMKJ Praha. 

 

 Přihlášky zasílejte doporučeným dopisem nebo emailem na adresu výcvikáře klubu: 
 

Jan Švábek, Dlouhý Újezd 177, 347 01 Tachov 

h.svabek@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek je 13. srpna 2018 

K přihlášce musí být připojena kopie PP. 

 

O výsledku výběru budou vůdci psů písemně vyrozuměni do 27. srpna 2018 

 

mailto:h.svabek@seznam.cz


 

 Vůdce vybraného psa z ČR uhradí startovné ve výši 3.600,- Kč, člen KCHNKO 

Praha má 50% slevu, do 4. září 2018, převodem na účet KCHNKO Praha 

č.ú. 185368601/0300 

Mgr. Eva Illová 

Variabilní symbol: 012018 

 

Pokud platba nebude uskutečněna v daném termínu, bude automaticky tento vůdce 

vyřazen a bude povolán náhradník. Vůdce vybraného psa ze zahraničí uhradí 

startovné ve výši 150 euro při přejímce psů v pátek 14. září 2018. Svoji účast musí 

potvrdit písemně výše uvedenému výcvikáři klubu do 31. srpna 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecná ustanovení: 

 

Soutěž se řídí Řádem a zabezpečením ochrany a péče o zvířata na základě vyhlášky 244/2002 

Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 449/2001 Sb. o myslivosti a pověření č. 1/2002 

k organizování zkoušek psů z výkonu MZ ČR s účinností od 1. 7. 2002 schváleno pod č.j. 

6725/2002-5005. Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti byl schválen 

Ústřední komisí na ochranu zvířat dne 23. 2. 2006 pod č.j. 37243/2005-11020. Zkouší se dle 

platného zkušebního řádu vydaného ČMMJ pro zkoušky ohařů, platného od 1. 4. 2014.  

 

Veterinární podmínky: 

 

Psi chovatelů z ČR musí mít očkovací průkaz (dle §6 veterinárního zákona) nebo pas zvířete 

v zájmovém chovu, kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude v imunitě proti 

této nákaze dle doporučení výrobce vakcíny. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí 

musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a rady č. 998/2003 ze dne 26. 

5. 2003 v platném znění. Veterinární přejímku psů provede soukromý veterinární lékař, kterého 

si zajistí pořadatel. Veterinární dozor provede správní úřad. Psi, kteří neprošli ve stanovené době 

veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. 

 

Pokyny pro vedoucí psů:  

 

Vůdce psa musí mít u sebe lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz o pojištění, PP psa, očkovací 

průkaz psa, vodítko, brokovnici s dostatečným množstvím nábojů. Vůdce psa se dostaví 

k soutěži včas a musí být myslivecky ustrojen! Vůdce psa plně zodpovídá za škody způsobené 

jeho psem. Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na 

ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 193/2001 Sb. o ochraně 

zvířat při přepravě. Pořadatel neručí za ztrátu ani zranění psa, ani nepřejímá povinnost o krmení 

a napájení psa. Při podání protestu proti porušení ZŘ, musí být složena jistina ve výši 2000 

Kč/100EUR. 

 

Ochrana osobních údajů GDPR: 

Přijetím na tuto soutěž, vůdce i majitel předváděného psa i feny souhlasí, že budou jeho osobní 

údaje zveřejněny na soudcovských tabulkách, diplomech a výsledkových listinách. Dále 

souhlasí, že fotografie s jeho osobou budou použity v rámci klubu a prezentace této soutěže. 

Také rozhodčí přijetím své nominace souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů a fotografií 

v rámci agendy tohoto memoriálu. 



Ubytování: 

Pro rozhodčí a vedoucí psů je zajištěno ubytování přímo v obci Šitbořice, a to v ubytovně 

vinného sklepa Maryša patřící zemědělské společnosti ZEMAX, a.s. Ubytování pro rozhodčí a 

vůdce objednávejte telefonicky u Jiřího Studýnky na tel. čísle: 773 960 366. Pro ostatní a koronu 

se ubytování nezajišťuje. 

Stravování: 

Pro všechny účastníky MFV je stravování zajištěno v kulturním domě v Šitbořicích. Občerstvení 

je dále zajištěno po oba dva dny také v lese. 

Doprava: 

Během soutěže si vůdci a korona zajišťují dopravu do honiteb vlastními dopravními prostředky. 

 

Sponzoři Memoriálu Františka Vojtěcha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sbor rozhodčích na 71. ročníku MFV,  Šitbořice 15. – 16. 9. 2018: 

 

Vrchní rozhodčí: 

MVDr. Čestmír Šrámek CSc.  KCHNKO Praha 

 

Ostatní rozhodčí:      

Miloš Knotek    KCHNKO Praha  velké pole 

Ing. Jiří Formánek   KCHNKO Praha  velké pole 

František Zahradníček  KCHNKO Praha  velké pole 

 

Karel Šebesta    KCHNKO Praha  malé pole 

Emil Grossmann   KCHNKO Praha  malé pole 

 

František Navrátil   KCHNKO Praha  voda  

Miroslav Sadloň   KCHNKO Praha  voda    

  

Martin Petr    KCHNKO Praha  barva 

Ladislav Brunclík   KCHNKO Praha  barva    

Antonín Žižka    KCHNKO Praha  barva 

Václav Maňhal   KCHNKO Praha  barva 

Bronislav Procinger   KKO Brno   barva 

 

Petr Novotný    KCHNKO Praha  vlečky 

Miloš Nováček   KKO Brno   vlečky 

 

Antonín Paleček   KCHNKO Praha  drobné disciplíny 

Josef Novák    KCHNKO Praha  drobné disciplíny 
  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

        

 

 

 

  

 



Historie 70. Ročníků Memoriálu Františka Vojtěcha: 
 

1. 1947 Hradec Králové Alan Štítary    Josef Kellerstein  

2. 1948 Kroměříž  Chodka zv. Gena Záběhlice  Zdeněk Šmikmátor 

3. 1949 Jihlava   Mars Tišnov    Richard Knoll 

4. 1950 Opočno  Cita z Kaňkovských vrchů  J. Petrák 

5. 1951 Kojetín  Dar z Považi    M. Laco 

6. 1952 Jihlava   Lux z Uhřetic    J. Slabý 

7. 1953 Kolín   Palma z Hřebíkova   MUDr. Brunclík 

8. 1954 Nymburk  Bor Záběhlice    František Statečný 

9. 1955 Moravský Písek Erno ze Strakova   B. Zemánek 

10. 1956 Ostrava  Ron Zahrádky    Richard Šrámek 

11. 1957 Opava   Borka Javořice   Zdeněk Šmikmátor 

12. 1958 Jičín   Erik z Radimku   Bohumil Charouzek 

13. 1959 Chlumec n. C.  Flot od Žižkova stolu   František Mazura 

14. 1960 Přerov   Dral Javořice    Jaroslav Krystl 

15. 1961 Nymburk  Drak ze Smrkové luhy  Oldřich Rumreich 

16. 1962 České Budějovice Car Javořice    Zdeněk Šmikmátor 

17. 1963 Svršov   Foro z Českých luhů   Antonín Pražák 

18. 1964 HK-Brno  Bor z Ješína    J. Tošovský 

19. 1965 Pardubice  Arno z Drdláku   M. Nejedlý 

20. 1966 Tábor-Jičín  Astor z Homulky   Jan Černý 

21. 1967 Havlíčkův Brod Tom von Hanstein   Stanislav Hlouch 

 1968 nekonal se 

22. 1969 Znojmo-Nymburk Aron ze Strunkovic   Emil Chán 

23. 1970 Rakovník  Edon z Kluče    Vilém Munzar 

24. 1971 Strážnice  César z Kvítele   Josef Novák 

25. 1972 Kutná Hora-Brno Ariolo v.d. Haraska   Vladimír Pačes 

26. 1973 Opočno-Náměšť Brit z Opletova   Vl. Fišera 

27. 1974 Litoměřice-Jihlava Dan z Hejtmanu   Antonín Hradil 

28. 1975 České Budějovice Majka Kořenice   Jaroslav Novák 

29. 1976 Přerov   Borek ze Žlíbku   Čestmír Cetl 

30. 1977 Opava   Gal z Nezvalova kraje  Otto Banas 

31. 1978 Ostrava  Majka z Klokočky   Josef Hendl 

32. 1979 Most   Heros Želevská kyselka  Jiří Mareš 

33. 1980 Ostrava  Freya Javořice    Jarmila Šmikmátorová 

34. 1981 Přerov   Ivan z Nezvalova kraje  Otto Banas 

35. 1982 Nymburk  Jas z Dvorov    Otto Banas 

36. 1983 Klatovy  Ora z Husína    MVDr. Josef Nejdl 

37. 1984 Litomyšl  Nurmi Tišnov    Otto Banas ml. 

38. 1985 Rakovník  Gron z Drátaře   Otto Banas 

39. 1986 Prostějov  Gero z Poděbradských rovin  Václav Kratochvíl 

40. 1987 Ostrava  Zyr od Šumborky   Václav Vančura 

41. 1988 Klatovy  Gron z Písecké Ameriky  Robert Hynek 

42. 1989 Náměšť n. O.  Aran z Panšťáku   Miloš Knotek 

43. 1990 Havlíčkův Brod Hexi z Písecké Ameriky  Robert Hynek 

44. 1991 Mladá Boleslav Fatina z Vrchlabských luk  František Chvalovský 

45. 1992 Česká Lípa  Body z Davle vinic   Vladimír Dufek 

46. 1993 Klatovy  Kazi ze Zítkového rybníka  Václav Dvořák 

47. 1994 Náchod  Bojar Tišnov    Miloš Knotek 



48. 1995 Brno-venkov  Bora Fransto    Josef Hrouda 

49. 1996 Poděbrady  Jola od Světlíku   Jiří Formánek 

50. 1997 Pardubice  Nero Skalník    Ing. Lubomír Klement 

51. 1998 Česká Lípa  Flik od Blatského potoka  Václav Dvořák 

52. 1999 Přerov   Toxi Hunter´s Dream of Gračes Pavel Navrátil 

53. 2000 České Budějovice Or Afoli    Ing. Jiří Formánek 

54. 2001 Rychnov n. K.  Nestor z Tarnowskiei krainy  Otto Banas 

55. 2002 Račice   Mars z Kvítele   Josef Hendl 

56. 2003 Tachov  Kety z Lučkovic   Radek Dufek 

57. 2004 Vnorovy  Vigo Afoli    Tomáš Viktora 

58. 2005 Kolín   Fedra z Čeperáku   Vladimír Semerád 

59. 2006 Bartošovice n. M. Cilka z Okřešic   Štefan Macák 

60. 2007 N. Město n. Metují Ram z Jaroslavských polí  František Drahokoupil 

61. 2008 Třeboň   Gona z Čeperáku   Ing. Michaela Semerádová 

62. 2009 Plzeň   Lord z Města Budějovic  Ing. Petr Prázný 

63. 2010 Liberec  Orka ze Srbeckých luhů  Přemysl Malý 

64. 2011 Veselí nad Moravou Basty zo Šurianského kopca  Otto Banas ml. 

65. 2012 Frýdek - Místek Gary z Visálku   Josef Hendl 

66. 2013 Nové Dvory  Kyd z Koroptvárny   František Drahokoupil 

67. 2014 Bohuňovice  Perla od Věžeckého potoka  Břetislav Jelínek 

68. 2015 Písek   Nik od Borovanské tůně  Jiří Kotlík 

69. 2016 Tachov  Cora zo Šurianského kopca  Radek Dufek 

70. 2017 Litoměřice  Ella Fons Vitae   Matouš Charvát 

 

 

Nejúspěšnější vůdci na MFV: 

Otto Banas    5x zvítězil  R. Hynek   2x zvítězil 

Zdeněk Šmikmátor   3x zvítězil Otto Banas ml.  2x zvítězil 

Josef Hendl    3x zvítězil Miloš Knotek   2x zvítězil 

Václav Dvořák   2x zvítězil František Drahokoupil 2x zvítězil 

Ing. Jiří Formánek   2x zvítězil Radek Dufek   2x zvítězil 
    

 



MS Šitbořice 

Myslivecké sdružení hospodaří na 1.123 ha honitby s rozmanitou kulturou plodin. Převážnou 

část tvoří orná půda, dále pak 53 ha lesa, 3 ha vodní plochy a 85 ha ostatní. Jsou to remízky stvořené 

buď přírodou, nebo rukama myslivců. Nadmořská výška je zde rozmanitá. Nejnižší - dolní rybník 204 

m n.m. a nejvyšší - Líchy - 339 m.n.m. Zazvěření honitby je následovné u spárkaté zvěře - srnčí a u 

drobné - zajíc, bažant a koroptev. Na tuto zvěř, výměru honitby a úživnost je určen kmenový stav, 

který se nesmí snížit a navýšení se plánovitě odloví. Přechodnou zvěří je zvěř černá a z pernaté zvěře 

převážně veškeré vodní ptactvo. Starostí myslivce není jen lov, ale také chov, zušlechťování  a krmení 

zvěře. Proto v honitbě máme několik krmných zařízení se solí (tzv. liz), který je důležitý pro zdraví 

zvěře. Také se zaměřujeme na umělý odchov bažanta obecného a jeho introdukci, v našich dvou 

odchovnách, chováme každoročně kolem 1200 bažantů, které následně vypouštíme do volné přírody. 

Krmení získáváme buď samovýrobou, převážně však od Zemědělského družstva. Zpestřením pro 

členy a příznivce myslivosti jsou zkoušky psů a svod psů s přehlídkou trofejí. Dále pak pořádání 

obecní zabijačky a Svatohubertské mše. Pro milovníky jídel ze zvěřiny, připravujeme dle možností, 

alespoň dvakrát ročně zvěřinové hody spojené s taneční zábavou. V roce 2012 jsme pořádali ve 

spolupráci s KCHNKO Praha IX. ročník Porovnávacích zkoušek mezi Rakouskými a Českými 

chovateli NKO, v roce 2014 zase 26. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze. Obě akce byly velmi 

zdařilé a úspěšné. Doufáme, že i letošním MFV navážeme na kvalitně námi pořádané kynologické 

podniky. 

 

 

 

 

 

 



Obec Šitbořice 

 Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna. V místech, kde se Dyjskosvratecký 

úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými 

úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a 

Svatojánkem.Nejstarší stopy osídlení sahají do doby neolitu a doby římské. Slované území 

osidlovali od doby středohradištní. Minulost je připomínána bohatými archeologickými nálezy 

v trati Padělky pod Strážkami a v části Staré Hory. Sídelní objekty z doby bronzové a starší 

železné byly zjištěny na kopci Malé Domaniny a Prostřední Torhéty. Název obce se patrně nese 

již z přelomu tisíciletí, kdy na návrší Hradisko stála tvrz obývaná pánem Ješutbořem, odtud 

Ješutbořice, poté Jestbořice a později Šitbořice. První písemná zmínka je z roku 1255, obec již 

měla kamenný kostel a faru. Ves ovládali páni z Deblína a Lomnice, v dalších desetiletích se 

vystřídalo mnoho majitelů, od roku 1824 pak Šitbořice patřily pánům, z Klobouk u Brna.Obec 

měla vždy zemědělský charakter, ve 14. století proslula svými vinicemi a řídila se vlastním 

horenským právem. Obecní pečeť tuto činnost zobrazuje vinařskými symboly, uvedenou pečeť 

doposud obec používá. Pro Šitbořice jsou typické vinné sklepy kopané v pískovci a zpevněné 

spraši. Nacházíme je jak na návrší Hradisko, tak v údolí zvaném Žleb. Sklepy jsou tvořeny pouze 

klenbou pod úrovní zemského povrchu, nestojí nad nimi lisovna, jak je to zvykem v okolí. Šíje 

sklepů není klenutá cihlami, je vyhloubená přímo do skály. Nejvíce sklepů vzniklo před druhou 

světovou válkou. Dalším charakteristickým znakem Šitbořic je sirovodíkový minerální pramen 

Štyngar. O vzniku jeho názvu se nese pověst o německém šlechtici, který se napil vody 

z pramene a pravil: „Das stinkt!” („To smrdí!”). Užívá se také název Štengar. Voda je oblíbená 

a známá v širokém okolí. Šitbořice jsou známé ve sportu díky pořádání turnajů mistrů světa 

v kolové. Na pravidelné únorové zápolení se sjíždějí k odvetě úřadující i mistři i soupeři 

provázení stovkami fanoušků. Šitbořické sportovní celky jsou známy i ve světě sportovních 

šipek. Družstvo slaví úspěchy v celorepublikové soutěži jednotlivců i párů. Někteří členové se 

účastnili i mistrovství světa.  Několikrát do roka se v Šitbořicích konají nejrůznější kulturní 

akce. Posledního dubna se koná tradiční stavění máje, kterou na rozloučenou stavěli chlapci 

odvedení na vojnu. Nyní se na vojnu již nechodí, ale stavění máje zůstalo i s večerní taneční 

zábavou. Na svátek svatého Václava vesnice slaví krojované hody. V sobotu odpoledne prochází 

dědinou krojovaný průvod k Sokolovně, kde je poté hodová zábava. Druhý den, v neděli, si 

děvčata do průvodu oblékají slavnostnější kroj, chasa opět zamíří k Sokolovně, kde všichni 

tancují až do rána. Základní škola organizuje slavnost na Den dětí a maškarní ples. Při škole 

pracuje řada kroužků, například včelařský, divadelní, folklórní atd. V obci nechybí sbor 

dobrovolných hasičů. V roce 1998 oslavil 100leté výročí založení. K významnému výročí byla 

opravena hasičská zbrojnice, konala se slavnostní přehlídka sboru. Hasičský sbor se šitbořickou 

chasou pořádají Martinské hody, občas se vesnice sejde i na hasičském plese. V Šitbořicích 

působí řada dalších spolků, mezi nimi Myslivecké sdružení. Každoročně pořádá myslivecký 

ples. Český zahrádkářský svaz organizuje na velikonoční neděli místní výstavu vín 

s ochutnávkou a taneční zábavou. Tělovýchovná jednota Sokol má kromě oddílu kolové i svoji 

fotbalovou jedenáctku, řada občanů je členy Orla. Šitbořice v roce 1998 zvítězily v soutěži 

Vesnice roku v okrese Břeclav a staly se i Vesnicí roku v regionu Brno, kde byly oceněny Bílou 

stuhou. Oba úspěchy se podařilo zopakovat i v roce 2001. Ve vesnici žije 1940 obyvatel 

v bezmála 600 domech. Šitbořice jsou přirozenou spádovou obcí pro sousední Diváky 

a Nikolčice. Řada obyvatel je zaměstnána v podnicích vzniklých z bývalého zemědělského 

družstva, většina však dojíždí do zaměstnání do Brna, průmyslového a kulturního centra jižní 

Moravy. Dlouholeté pořádání Turnajů mistrů světa v kolové dalo vzniknout i spolupráci 

a vyměně zkušeností se švýcarskou obcí Dinhard. Každoročně se zástupci obou vesnic setkávají 

nad různými tématy: řízení obce, školství, podnikání… Dinhard v roce 2000 navštívil šitbořický 

pěvecký sbor mládeže. Při májových oslavách Švýcarům kromě písní předvedl i slavnostní kroje. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


